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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BAKOV NAD JIZEROU 
konané dne 7.6.2022 od 18:00 hod. 

 
 
Přítomni:   Kilián Ladislav – předseda, Masaryk Tomáš – místopředseda, Dvořák Jan - 

jednatel, Kuboušek Pavel – zástupce hospodáře, Dvořák Jaroslav – člen 
výboru, Vyhlas Martin – člen výboru, Frélich Karel – člen výboru, Venclák Karel 
– člen výboru, Cuc Vojtěch – člen výboru, KirschsehlägerJiří – člen výboru, 
Tomec Jan – předseda DK, Hájek Jakub – člen DK, Zeman Jan – člen DK, 
Králová Jana – účetní, Pavel Slabý – brigádní referent MO 

Omluveni:  Hýbner Dušan – hospodář, Podstatný Luděk – člen výboru 
Neomluveni: Folprecht Josef – člen výboru 
 
 
 

Průběh schůze a přijaté usnesení 
 
1.  Výborovou schůzi zahájil a řídil předseda Ladislav Kilián a vyslovil požadavek k činnosti na 
jednotlivých úsecích MO: 
 

a) jednatel 
- seznámil přítomné s počátečním a konečným zůstatkem na účtu MO za období od 
1.5.2022 do 31.5.2022 - vzato na vědomí, 
- podal informace k uskutečněnému projektu se sdružením OSMAKA OPO, konalo se 
15.5.2022 – odeslán příspěvek do Bakovska,  
- k uspořádání veřejných rybářských závodů na RMV Podzemanova, dne 27.8.2022, 
požaduje zálohu ve výši 30.000,-Kč a dále požaduje na tento den omezení rybolovu, 
pomoc při závodech přislíbili př. Masaryk, př. Kirschsehläger, př. Venclák, př. Tomec, 
př. Zeman, př. Hájek, př. Frélich a př. Vyhlas, 
- předkládá výsledky sumarizace za r. 2021 zaslané SÚS, 
- informuje o kárném provinění člena MO Bakov nad Jizerou,  
- informuje o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro r. 2022 ve výši 
40.000,-Kč, 
- informuje o absolvování finanční kontroly ze strany MěÚ k dotaci za r. 2021 – bez závad, 
- uhrazeno pojištění vozíku, 
- informuje o předání evidence o rybníkářství a hospodaření za r. 2021 – bude založeno, 
- informuje o technickém vybavení MO k IS RIS – bude dodán notebook, tiskárna, čtečka 
a software, 
- podal informace k organizaci výuky o 1. rybářský lístek, 
- informuje o termínech školení nových členů, 
- obdržena žádost o stanovisko k rekonstrukci mostu přes Jizeru od f. Pragoprojekt a.s., - 
po konzultaci s hospodářem MO není z hlediska činnosti MO žádných výhrad, 
- obdržena žádost o stanovisko k rekonstrukci mostu přes Kněžmostku od f. KH-mosty - 
po konzultaci s hospodářem MO není z hlediska činnosti MO žádných výhrad, 
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seznámení s příspěvkem hospodáře: 
- rychlená štika letos nebude, nepodařilo se ji sehnat, 
- medika podána v měsíci duben po dvou dávkách 100kg Veselá a 100kg koupaliště, 
 
b) př. Masaryk 
- předkládá inventurní zápis k proběhlým inventurám – bez závad, 
 
c) př. Cuc 

- požaduje založení fungující vkladové karty k účtu MO – zajistí předseda s jednatelem, 

 
d) př. Kirschsehläger 
- pod Turkovou zátokou na Jizeře je přes celý vodní tok spadlý strom – bude předáno 
hospodáři – zajistí jednatel, 
 
e) př. Frélich 
- dětské rybářské závody se uskuteční 12.6.2022 na RMV Podzemanova od 7:00, vše je 
připravené, 
 
f) př. Kuboušek 

- podal informace k archivaci testů zájemců o 1. rybářský  lístek, 

- fotky ze zátoky Rybní Důl na Jizeře poslal hospodáři, 
 
g) př. Tomec 
– předkládá finanční nabídku od f. Rychlenský na rekonstrukci střechy ve výši 228.647,-
Kč bez DPH a požaduje, aby výbor MO rozhodnul mezi nabídkami p. Janečka 
a f. Rychlenský,  
 
Výboru MO předloženy k rozhodnutí nabídky p. Janečka a p. Rychlenského, po proběhlé 
diskuzi a s dostatečným časem k seznámení se všech členů výboru MO s nabídkami, bylo 
přistoupeno k hlasování: 
 

Cenová nabídka p. Janečka 
Hlasování: 0 pro, 10 proti, návrh nepřijat. 

 
Cenová nabídka p. Rychlenského 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, návrh byl přijat. 

 
Dne 9.6.2022 se od 17:00 hod. za přítomnosti př. Dvořáka Jana, Kiliána Ladislava, Frelicha 
Karla, Tomce Jana, Dvořáka Jaroslava, Vencláka Karla a vybraného zhotovitele f. 
Rychlenský bude konat schůzka, na které zástupce f. Rychlenský předloží finální cenovou 
rozvahu k rekonstrukci střechy (z důvodů trvalého růstu cen stavebního materiálu), shora 
jmenovaných 6členů dostává od výboru MO mandát k rozhodnutí o přijetí nabídky za 
podmínek: 1. souhlasu nadpoloviční většiny, 2. nová nabídka bez DPH nepřesáhne 
původní nabídku (228.647,-Kč bez DPH) o více než 20 %.), 
 
h) př. Slabý 

- seznámil s pracemi na zhotovení 2. fáze plotu, původní zálohu ve výši 20.000,-Kč řádně 

vyúčtoval – bez závad, 
- požaduje další zálohu ve výši 10.000,-Kč na pokračování rekonstrukci plotu. 

 
 

Přijatá usnesení: 
 

I) Výbor MO schvaluje předat jednateli částku ve výši 30.000,-Kč k uspořádání 
veřejných rybářských závodů 27.8.2022 na RMV Podzemanova s tím, že na 



následující výborové schůzi po závodech akci vyúčtuje  oproti účtenkám, dále výbor 
MO schvaluje omezení rybolovu na RMV Podzemanova z důvodu konání 
veřejných rybářských závodů. 
 
Hlasování:  PRO 10  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

II) Výbor MO nemá výhrady k rekonstrukci mostu přes Jizeru -  projekt od f. 
Pragoprojekt a.s.. 
 
Hlasování:  PRO 10  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

III) Výbor MO nemá výhrady k rekonstrukci mostu přes Kněžmostku -  projekt od f. KH-
mosty. 
 
Hlasování:  PRO 10  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

IV) Výbor MO vybírá jako zhotovitele na rekonstrukci střechy f. Rychlenský, dále 
pověřuje 6 členů výboru MO k přijetí nabídky. 
 
Hlasování:  PRO 10  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 
 

V) Výbor MO schvaluje vyplacení zálohy př. Slabému ve výši 20.000,-Kč na zhotovení 
2. fáze plotu, po vyčerpání bude vyúčtováno oproti účtenkám. 
 
Hlasování:  PRO 10  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

 
Příští termín výborové schůze stanoven na 6.9.2022 od 18:00 hod. 

 
 
Zapsal: Mgr. Jan Dvořák 

    jednatel MO 
 
 

Ověřovatel zápisu: Jan Tomec 


